
Estado de Santa Catarina  
Município de Rio Fortuna  
Dispensa de Licitação nº 012/2018 – Proc. Licitatório nº 049/2018 

 
 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2018 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018-DL 

 
 
 

Considerando-se o inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, que dispõe: “II -
 para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez” (BRASIL, 1993); 

 
Considerando a obrigatoriedade de o Município oferecer “Curso de Formação 

Continuada” aos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino; 
 
Considerando a necessidade de Estudo da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, para a reconstrução e construção da proposta curricular da Rede Municipal de 
Ensino; 

 
Considerando a necessidade de reformulação do Projeto Político Pedagógico – 

PPP, das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, visando assim, a busca da 
qualidade da Educação em nosso Município; 

 
Considerando-se que a Capacitação dos profissionais da Rede Municipal de 

Ensino é algo necessário para se obter um Ensino de qualidade; 
 
Considerando-se ainda, que não há registros de reclamações na execução dos 

serviços realizados anteriormente no Município, pelo prestador de serviços a ser 
Contratado, bem como, a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica, de que o 
mesmo já prestou os respectivos serviços em outros Municípios da região; 

 
Diante disso, indica-se a celebração de Contrato, com a FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL BARRIGA VERDE – FEBAVE, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede à Rua Padre João Leonir Dall Alba, s/n, Bairro Murialdo, Orleans/SC, inscrita no 
CNPJ sob o nº 82.975.236/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. 
Élcio Willemann, brasileiro, casado, professor, inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
sob o nº 506.818.269-91 e portador da Carteira de Identidade RG n. 1.740.809, 
residente e domiciliado em Orleans/SC, mediante dispensa de licitação, para 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE RIO FORTUNA/SC, cuja proposta de trabalho encontra-se anexa a 

este Edital. 
 
Tal contratação dar-se-á pelo valor fixo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) à 

hora aula, somando um valor total de R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais), 
correspondentes há 36 horas aulas, em parcela única, após a prestação dos serviços e 
emissão da respectiva Nota Fiscal. 
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Rio Fortuna/ SC, 04 de julho de 2018. 
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